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De Grootste Urn             Maha Shiva Ratri
Nepal kent Holi, officieel het feest van kleuren
maar eigenlijk vooral een dag waarop alle
remmen los gaan, iedereen lekker maf doet en
dat alles toegestaan wordt wat de rest van het
jaar als ‘niet gepast’ bestempeld wordt. Klinkt
bekend? Klinkt als het Nederlandse carnaval!
Dat er ook een serieuze kant aan het carnavalgebeuren
zit, liet Prins Stan d’un Urste uit Wijchen onlangs zien.
Jaarlijks wordt in de gemeente Wijchen (voor de
gelegenheid omgedoopt tot Urnerijk) de Grootste Urn
uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet
voor de samenleving. Voor Prins Stan bestond daar geen
twijfel over: die eer viel Stichting Maya ten deel. Voor de
stichting een mooie erkenning voor ruim 10 jaar steun aan
projecten in Nepal.

Lokale en regionale kranten maakten melding van de
grootste urn. Ook de Wijchense omroep besteedde er
uitgebreid aandacht aan en deed o.a. live verslag van de
overhandiging van de Urn.

Nepal – De feestdag Holi is weliswaar pas over enkele
weken, het minstens zo populaire Shiva Ratri is net
achter de rug. Nederlandse Maya vrijwilligers hebben
het in de dorpjes gevierd met de lokale bevolking met
muziek, dans en uiteraard met kampvuren en suikerriet.
Het suikerriet heeft de eigenschap dat als het een
minuutje verwarmt wordt in het vuur het letterlijk op
knallen staat. De jongelui maken er gebruik van door de
stengels zo hard mogelijk op de grond te slaan en zo
met forse knallen het feest kracht bij te zetten.

http://www.mayafoundation.com/
http://www.stichting-maya.nl/
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Maya-Foundation/210682575609184
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Maya-Foundation/210682575609184
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=936460969698004&id=210682575609184
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=936460969698004&id=210682575609184
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=936460969698004&id=210682575609184
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=936460969698004&id=210682575609184
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Nederlandse stagiairs en hun eerste week
Harpan Vallei – Ze kijken hun ogen uit, maar tegelijkertijd
zijn ook vele ogen op hen gericht: de nieuwe groep
studenten die hier de aankomende 3 maanden stage
zullen lopen. Vooral goed vertegenwoordigd dit keer zijn
de lerarenopleiding en de PABO. Van die laatste opleiding
komen Lotte en Gijs:

“De afgelopen twee weken stonden volledig in het teken
van het krijgen van steeds weer nieuwe indrukken. Het
eerste wat indruk op ons maakte was de drukke,
chaotische kennismaking met de hoofdstad van Nepal:
Kathmandu. De volgende dag beleefden we een prachtige
busreis naar Pokhara. Wat een rust vergeleken met
Kathmandu. Na een week Pokhara te hebben ontdekt,
was het tijd om te vertrekken en kennis te maken met het
leven van ons gastgezin. Wat een lieve en gastvrije
mensen zijn dat, we voelden ons direct helemaal welkom.
De ouders en de kinderen spreken goed Engels, waardoor
het communiceren erg gemakkelijk verloopt. De
grootouders spreken alleen Nepalees, maar hebben alle
geduld met ons zodat we hen toch kunnen begrijpen.
Vooral de ‘aamaa’ (oma) zorgt erg goed voor ons met
haar kookkunsten. Daarnaast spelen we veel spelletjes
met de kinderen.

Lotte en Gijs begeleiden een groep leerlingen bij het
opstellen van presentaties.

Het gevoel van een warm welkom hadden we ook tijdens
de kennismaking op de twee scholen waar we ons project
uit gaan voeren. We werden ontvangen door de directeur
door middel van een sjaaltje, een rode streep op ons
voorhoofd en een stevige handdruk. Niet alleen de
leraren, maar vooral de kinderen geven je het gevoel dat
je heel bijzonder bent. Elk kind komt naar je toe om even
‘namasté’ te zeggen. Het volgende wat ze dan vragen is:
‘What’s your name?’

Het gaat er hier op de scholen heel anders aan toe dan bij
ons. De leraren komen tegelijk met de kinderen op school
en gaan ook gelijktijdig met hen naar huis. Daarnaast ligt
het tempo erg laag. Dit zijn wij als drukke Nederlanders
niet gewend. We hadden een paar dagen nodig om ons
daarop aan te passen. De tweede week hebben wij samen
met een groepje leerlingen een presentatie over Nepal
voorbereid, die zij hebben gegeven aan de Nederlandse
studenten van het Merlet College die de school hebben
bezocht.
Al met al voelen we ons hier meer dan thuis en kijken we
erg uit naar de komende maanden!”
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Harpan Vallei – Het begint traditie te worden, als in
Nederland het carnaval losbarst dan stort een select
clubje leerlingen van het Merlet College zich in de gekte
die India heet om vervolgens Nepal aan te doen en een
bezoek te brengen aan projecten van Maya.

Dit jaar werd voor het eerst de middelbare school in
Dharapani aangedaan. Deze school ligt in het westelijk
deel van de Harpan Vallei en is vrij recentelijk toegevoegd
aan de Maya portefeuille. De keuze voor het bezoek aan
deze school werd vooral bepaald door de gift in natura
die het Merlet aan Maya wilde doen: een aantal geheel
gereviseerde laptops. En aangezien Dharapani hiervoor
deze keer in aanmerking kwam, was de beslissing om de
laptops persoonlijk te overhandigen snel genomen.

De laptops, uitgestald op Geen welkom zonder tika!
het schoolplein.

Voor een school als Dharapani, waar 90% van de
leerlingen van lage kaste is, is de aanschaf van laptops
een absolute onmogelijkheid. De school krijgt van de
overheid geen financiële steun hiervoor en ouders
ontbreekt het aan de middelen en soms ook de visie om
te kunnen of willen bijdragen. Laptops zijn voor een land
waar veel mensen van één tot een paar euro per dag
moeten rondkomen absurd duur.

De Dharapani school haalde alles uit de kast om de
bezoekers welkom te heten. Muziek en dans, tika’s en
bloemenkransen, en zelfs een mini toneelstuk dat Tihar—
een van de belangrijkste feestdagen van Nepal—
uitbeeldde, inclusief de bijbehorende lekkernijen.

Ter afsluiting was er een sportieve ontmoeting op het
voetbalveld waar Nederland tegen gastland Nepal ten
strijde trok. Na een gelijkspel gevolgd door penalty's viel
de overwinning Nepal ten deel.

Die avond kookte een schare moeders o.l.v Jyothi voor
zo’n 50 mensen een maaltijd waarvan werkelijk iedereen
ondersteboven was en zaten we buiten bij een flink
kampvuur. Er werd tot laat op zowel oosterse als
westerse muziek gedanst. De nacht brachten we zoals
vorige jaren door bij gastgezinnen in Adhikaridanda.

Klik op een foto voor meer foto’s op facebook.

Merlet bezoekt Maya ten derde male.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=3&uploaded=1
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Wit, het nieuwe zwart
Serachour – Zo langzamerhand schijnt elke Nepalees
boven de 18 een mobieltje te hebben. Zelfs smartphones
zien we nu hun intrede doen onder de welgestelden van
de lokale bevolking, Smartboards in de klaslokalen,
echter, zijn voor nu nog toekomstmuziek. We zien wel
steeds meer klassieke zwarte schoolborden vervangen
worden door white boards. Een van de redenen hiervoor
is de gezondheid van de docenten: zij ademen dag in
dag uit het stof in dat vrijkomt bij het schrijven met krijt.
Eerlijkheidshalve moet ook gezegd worden dat bij het
vervangen van zwart naar wit ook het imago meespeelt:
elke school heeft graag een moderne uitstraling en
white boards horen daar op dit moment nu eenmaal bij.
Dus toen het tijd werd om de schoolborden van de
Adarsha school te vervangen, waren we niet heel erg
verbaasd over de vraag van de schoolleiding om van het
moment gebruik te maken om over te stappen op white
boards. Helaas, zoals met moderne materialen vaak het
geval is, zit ook hier een ander prijskaartje aan.

Harpan Vallei / Arnakot - Het lijkt een enorm ana-
chronisme: een gemeenschap waar een hele generatie
niet kan lezen of schrijven, waar geen enkel huis glas in de
ramen heeft en waar mensen met de hand eten, maar
waar tegelijkertijd op de lokale basisschool, een gebouw
van het type wat in grote delen van zuid Europa net goed
genoeg is voor het vee, een heus computerlokaal is met
10 laptops. En toch staat het op het punt om waarheid te
worden.
Langzaamaan slagen we er bij Maya namelijk in om de
tweedehands laptops die ons ter beschikking zijn gesteld
naar Nepal te brengen. Inmiddels staan er 6 bij DACS, 4 in
Pokhara, klaar om uitgeleverd te worden en zijn er tijdens
dit schrijven 14 stuks onderweg met de groep van het
Carmel College. Als we deze 24 optellen bij de 18 laptops
die het Merlet College—verspreid over het afgelopen
jaar—heeft gedoneerd, dan kunnen we voor het eind van
dit schooljaar voor 4 of 5 scholen deze droom waarmaken.

Het eerst geplaatste white board met bedankttekst.

Dankzij een gift die speciaal hiervoor binnenkwam van
een van onze donateurs kon Maya garant staan voor het
prijsverschil en nu prijken er sinds kort een tiental nieuwe
schoolborden in de klaslokalen in Serachour.

Laptops klaar voor transport naar Nepal.

Heb jij een tweedehands laptop over voor het goede doel
of ken je een bedrijf, school of instelling die hun laptops
gaan vervangen? Laat het ons weten. In Nepal zijn
scholen er gelukkig mee.

Distributie laptops naar middelbare scholen
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Vacatures Gezocht
Gezocht: Vrijwilligers voor blijf-van-mijn-lijf huis
In Pokhara is in 2013 het eerste blijf van mijn lijf huis
geopend van midden Nepal. Sindsdien verblijven
hier een tiental vrouwen die onder begeleiding
toewerken naar een nieuwe toekomst. Naast
medicatie en counselling maakt ook een zinvolle
dagbesteding onderdeel uit van het programma dat
geboden wordt. Echter ontbreekt het in Nepal aan
mensen met ervaring om ideeën aan te kunnen
dragen en voorbeelden neer te zetten. Vandaar de
vraag vanuit de organisatie aan stichting Maya om
te kijken naar vrijwilligers die hier een bijdrage in
zouden kunnen leveren.
De dagbesteding is in de ochtenden in het opvang
tehuis. De middagen breng je door op kantoor
(andere locatie) en werk je aan de verslaglegging en
het aanleggen en updaten van dossiers zodat de
voortgang van de vrouwen bewaarborg wordt.
Voor de volledige omschrijving van deze vacature
verwijzen we je graag naar .

Heb je aansluitend nog meer vragen of wil je je
aanmelden, mail ons dan naar ons bekende email
adres.

Koeriers 
We zouden graag in contact komen met mensen die
naar Nepal vliegen en een paar kilo van hun bagage
willen reserveren voor EHBO spullen en kleding. De
spullen hoeven maar tot Kathmandu, dan komt onze
agent ze bij je hotel halen! De meeste luchtvaart-
maatschappijen hebben hun limiet verhoogd van 20
naar 23 kilo. Etihad en Turkish Airlines staan nu zelfs 30
kilo toe. Laat deze extra kilo’s niet onbenut!

Stichting Maya Maya Foundation
Meijhorst 34-35 PO Box 7666
6537JC Nijmegen Kathmandu
Nederland Nepal

tel. (+31) (0)24-3444125              tel. (+977)-9804131058
website: www.mayafoundation.com
e-mail: info@stichting-maya.nl
KvK Centraal Gelderland 09145476

Maak uw donatie over op:
NL 03 RABO 0101026374
t.n.v. Stichting Maya
Te Nijmegen
(BIC / SWIFT = RABONL2U)

Stichting Maya heeft sinds januari 
2008 de ANBI status. Uw gift is 
dus aftrekbaar van de belasting!

Steun ons!

Contact informatie
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Maya vrijwilligers onderweg naar de dorpjes waar ze 
hun gastgezinnen zullen ontmoeten.

Colofon
De Maya Nieuwsbrief is een
uitgave van Stichting Maya en
dient om de vrienden van Maya
op de hoogte te houden van het
nieuws betreffende de stichting
uit zowel Nepal als Nederland.
De nieuwsbrief komt gemiddeld
7 keer per jaar uit.

M.m.v.:
Lotte Hooghof
Gijs van Camp

Foto’s van:
Angelique Zaki
René Voss
Tikaram Adhikari
Yadav Adhikari

Eindredactie:
René Voss

onze website

http://mayafoundation.com/wp-content/uploads/2014/09/VAC-2014-003-Vacature-Dagbesteding-blijf-van-mijn-lijf-huis.pdf

